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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΑΝΙΩΝ 

«ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ» 

 

                                                                         Χανιά      05/04 / 2021 

                                                                                                                        Αριθμ. Ρρωτ 6925 

Σατ. Διεύθσνζη : Μοσρνιές Κσδωνίας 

Σατ. Κωδ.         : 73300 

Πληροθορίες    : E. Νηοσζάκης                         

Σηλέθωνο         : 28210- 22300                                           

 Email             : entousakis@chaniahospital.gr 

 

 
 

 

ΘΕΜΑ : Ρρόςκληςη Ρρϊτησ (Α) Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Γ ΚΑΜΕΡΑ (CPV 33111620-3) 

 
Σσεηικά:  

1) Το με απίθμ. ππωη. 2891/ 24-07-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με 
«Υποσπεωηική διαδικαζία ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων για όλοςρ ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ  
ςγείαρ». 

2) Το με απίθμ. ππωη. 3512/ 14-09-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με 
«Διεςκπινίζειρ αναθοπικά με ηη διαδικαζία και ηιρ απαιηήζειρ ηηρ ζύνηαξηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και 
πποηύπων». 

3) Το με απίθμ. ππωη. 4978/ 15-12-2015 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
αναθοπικά με ηη διαδικαζία έγκπιζηρ ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων, όπωρ αςηή έσει καθοπιζθεί 
δςνάμει ηων αποθάζεων ηηρ Ολομέλειαρ  ηηρ ΕΠΥ πος ελήθθηζαν καηά ηην ςπ’ απίθμ. 65/ 
17.7.2015/21.7.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ Ψ11Η465ΦΥΟ-16Ψ) και ηην ςπ’ απίθμ. 67/ 
19.11.2015/24.11.2015 ζςνεδπίαζη ηηρ (θέμα 1ο), (ΑΔΑ 73ΜΝ465ΦΥΟ-Φ0Η)». 

4) Tη με απίθμ. ππωη. 236/19-01-2016 Οδηγία ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Αιηιολογία 
ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων». 

5) Το με απίθμ. ππωη. 1349/ 03-03-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην παπάηαζη έωρ ηην 30η Ιοςνίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ διενέπγειαρ ηακηικών διαγωνιζμών από ηην 
Επιηποπή Ππομηθειών Υγείαρ και ηοςρ δημόζιοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων 
πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιάρ διαδικαζίαρ – Η αληθήρ έννοια ηων 
λέξεων «επίζημοςρ θοπείρ πιζηοποίηζηρ ηηρ ημεδαπήρ και ηηρ αλλοδαπήρ» πος πεπιλαμβάνονηαι ζηην 
πεπίπηωζη (α) ηηρ παπαγπάθος 1 ηηρ εγκςκλίος ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ «Ενζωμάηωζη ζε ενιαίο 
κείμενο » (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ465ΦΥΟ-41Ι). 

6) Το με απίθμ. ππωη. 2750/16-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην απαγόπεςζη ππομήθειαρ ανηιδπαζηηπίων ή/ και αναλωζίμων ςλικών πος μποπούν να ζςνδςαζηούν με 
ιαηποηεσνολογικό μησάνημα ζςγκεκπιμένηρ μόνον εηαιπείαρ ή ζςνδεδεμένων με αςηή εηαιπιών, ηος οποίος η 
σπήζη λαμβάνεηαι δωπεάν». 

7) Το με απίθμ. ππωη. 2765/25-05-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιο 
για ηην παπάηαζη έωρ ηην 31η Δεκεμβπίος 2016 ηηρ πποθεζμίαρ για ηη διενέπγεια ππομηθειών από ηην ΕΠΥ 
και ηοςρ δημοζίοςρ θοπείρ ςγείαρ βάζει ηεσνικών πποδιαγπαθών και πποηύπων πος εγκπίθηκαν, εγκπίνονηαι ή 
ππόκειηαι να εγκπιθούν δςνάμει ηηρ παλαιόηεπηρ διαδικαζίαρ». 

8) Το με απίθμ. ππωη. 3944/20-07-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Έγκπιζη 
ηεσνικών πποδιαγπαθών ππομηθειών πος διενεπγούνηαι δςνάμει ηος άπθπος 27§11 ηος Ν.3867/2010». 

9) Το με απίθμ. ππωη. 4662/14-09-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με 
«Απμοδιόηηηα ηηρ ΕΠΥ να εγκπίνει ηεσνικέρ πποδιαγπαθέρ μεηά ηη θέζη ζε ιζσύ ηος Ν.4412/2016». 

10) Το με απίθμ. ππωη. 5657/28-11-2016 έγγπαθο ηηρ Επιηποπήρ Ππομηθειών Υγείαρ (ΕΠΥ) ζσεηικά με «Εγκύκλιορ 
για ηην εναπμόνιζη ηων ηεσνικών πποδιαγπαθών με ηιρ διαηάξειρ ηηρ νομοθεζίαρ πεπί ιαηποηεσνολογικών 

Ρροσ  

1. ΕΣΗΔΗΣ (Διαβουλεφςεισ) 

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr 

2. Tμήμα Ρληροφορικήσ ΓΝ ΧΑΝΙΩΝ 

 e-mail: info@chaniahospital.gr 
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πποϊόνηων». 

11) Θ με κζμα 2034/ 18-05-2020 Ρρόςκλθςθ με κωδικό ΟΡΣ 4326 με κωδικό Ρρόςκλθςθσ: ΕΤΡΑ_50 με τίτλο 
«Υποδομζσ Αναβάκμιςθσ Υπθρεςιϊν Υγείασ ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ» (ΑΔΑ ΩΚΛ77ΛΚ-ΞΒΡ) 

12) Θ με κζμα 10ο / πρκ 4ο / 07-02-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ7Κ446907Τ-Ψ29) ζγκριςθ Ρρακτικοφ 
Αξιολόγθςθσ Αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ. 

13) Θ με κζμα 33ο / πρκ 10ο / 16-03-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ: ΩΧΓΛ46907Τ-ΔΔ) ζγκριςθ Ρρακτικοφ 
Αξιολόγθςθσ Αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ. 

14) Το με αρ. πρκ 20653/23-09-2020 4Ο Ρρακτικό Αξιολόγθςθσ αιτθμάτων Ιατροτεχνολογικοφ Εξοπλιςμοφ 

15) Θ με κζμα 1ο / πρκ 32ο / 23-09-2020 απόφαςθ ΔΣ ζγκριςθ Λίςτασ Ζργων αναβάκμιςθσ υπθρεςιϊν υγείασ 
ςτθν Ρεριφζρεια Κριτθσ μζςω χρθματοδότθςθσ από το «ΕΡ Κριτθ 2014-2020. 

16) Θ με κζμα 4ο / πρκ 35ο / 06-10-2020 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ ΩΚ5646907Τ-ΗΣ3) απόφαςθ ΔΣ  
17) To με αρ πρκ 26362/02-12-2020 ζγγραφο επιτροπισ διαμόρφωςθσ υποζργου 2 
18) Θ κζμα 42ο / πρακτικό 02

ο
 / 15-01-2021 απόφαςθ ΔΣ (ΑΔΑ 6ΒΔ46907Τ-ΕΟΑ)   

19) Θ με αρ. πρκ Α3γ/Γ.Ρ. 13644/ 19-03-2021 ζγκριςθ ςκοπιμότθτασ του Υπουργείου Υγείασ για τθν προμικεια 
Γ ΚΑΜΕΑΣ SPECT –CT 

20) Τισ Διατάξεισ του ν4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
21) Το ΦΕΚ 36 Τεφχοσ Α Νόμοσ 4782/ 09-03-2021 Εκςυγχρονιςμόσ υκμιςτικοφ Ρλαιςίου Δθμοςίων 

Συμβάςεων 

 
 
Ζπειτα από την με θζμα 42ο / πρακτικό 02ο / 15-01-2021 απόφαςη ΔΣ (ΑΔΑ 6ΒΔ46907Τ-ΕΟΑ) 

 του ΓΝ Χανίων, προςκαλοφμε ςε ανοικτή πρϊτη (Α)ϋ Δημόςια Διαβοφλευςη μη δεςμευτικήσ 

ςυμμετοχήσ οικονομικϊν φορζων, με ςκοπό τη ςυλλογή εποικοδομητικϊν παρατηρήςεων και 

ςχολίων, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Γ ΚΑΜΕΡΑ SPECT/CT (CPV 33111620-3), ςτο 

πλαίςιο ωρίμανςησ πράξησ: «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ» 

του φακζλου υποβολήσ ςτο ΟΡΣ ΕΣΡΑ, ςτην με θζμα 2034/ 18-05-2020 Ρρόςκληςη με κωδικό 

ΟΡΣ 4326 και με κωδικό Ρρόςκληςησ: ΕΤΡΑ_50 με τίτλο «Υποδομζσ Αναβάθμιςησ Υπηρεςιϊν 

Υγείασ ςτην Ρεριφζρεια Κρήτησ» (ΑΔΑ ΩΚΛ77ΛΚ-ΞΒΡ). 

 

 

Η Διαβοφλευςη θα διαρκζςει από τισ 07/04/2021 ζωσ και τισ 23/04/2021  ημζρα Ραραςκευή. 

 

Θ παροφςα ανακοίνωςθ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) ςτο ςφνδεςμο “Διαβουλεφςεισ” 

και ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr). 

Τα ςχόλια για τθ διαβοφλευςθ μποροφν να υποβλθκοφν για το ςφνολο τθσ διαβοφλευςθσ άμεςα και 

αυτόματα, μζςω τθσ πλατφόρμασ ΕΣΘΔΘΣ με τθν επιλογι «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και ειςαγωγι 

TIΤΛΟΣ ΡΑΞΗΣ «ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΡΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΓΙΟΣ»  μζςω χρηματοδότηςησ από 

το «ΕΡ ΚΗΤΗ 2014-2020» 

ΥΡΟΕΓΟ 2: ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΑΣ (CPV 33111620-3) 

Α/Α 
ΡΕΙΓΑΦΗ 

ΕΓΑΣΙΑΣ 

Φάςη 
Ζργου / 
Ρακζτο 

Εργαςίασ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 
(ΜΕ ΦΡΑ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ 

ΦΡΑ) 

2 ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ ΚΑΜΕΑΣ 

2,1 
Γ CAMERA 2 

ΚΕΦΑΛΩΝ SPECT/CT  
 

Y.E.2 
ΡΥΗΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΙΚΗΣ 
1 τεμ 600.000,00 600.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΡΟΕΓΟΥ 2: 600.000,00 

http://www.chaniahospital.gr/
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κειμζνου με πλθκτρολόγθςθ ι με αντιγραφι για κάκε παράγραφο ι άρκρο ι για το ςφνολο των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

 

Με τθν επιλογι αυτι και γενικότερα ςτθν πλατφόρμα διαβουλεφςεων του ΕΣΘΔΘΣ δεν γίνεται 

επιςφναψθ αρχείων.  

Αρχεία μποροφν να αποςταλοφν ςτο  

e-mail: diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, μόνο ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ ςτοιχείων που δεν 

μποροφν να ενςωματωκοφν ωσ κείμενο ςτθν «Καταχϊρθςθ ςχολίου» και είναι ςθμαντικά για τθ 

διαβοφλευςθ (π.χ. χάρτεσ, φωτογραφίεσ κ.λπ.).  

Κάκε αποςτολι ςτο e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr  κα αξιολογείται.  

Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι θ καταχϊρθςθ των ςχολίων μπορεί να γίνει με ειςαγωγι 

κειμζνου ςτο πεδίο «Καταχϊρθςθ ςχολίου», τότε δε κα γίνεται ανάρτθςθ των εν λόγω ςχολίων από 

τον διαχειριςτι των διαβουλεφςεων, αλλά κα ενθμερϊνεται ο αποςτολζασ για τθ χρθςιμοποίθςθ τθσ 

επιλογισ αυτισ, εφόςον επικυμεί τθν ανάρτθςθ των ςχολίων του. 

Σε κάκε περίπτωςθ τα ςχόλια που ζρχονται ςτο  

e-mail : diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, αποςτζλλονται ςτθν ανακζτουςα αρχι που επικυμεί τθ 

διαβοφλευςθ.  

Μετά το πζρασ τθσ προκεςμίασ για τθ διενζργεια τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ, κα αναρτθκεί ςχετικι 

ανακοίνωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Γενικοφ Νοςοκομείου Χανιϊν  (www.chaniahospital.gr) με τα 

ςτοιχεία των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία και κα αναρτϊνται οι 

παρατθριςεισ που υποβλικθκαν.  

Επιςθμαίνεται ότι τα καταχωρθμζνα ςχόλια των οικονομικϊν φορζων, αναρτϊνται αυτοφςια ςτθν 

θλεκτρονικι φόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, ωσ ςχόλια τθσ ανακοίνωςθσ διενζργειασ τθσ Δθμόςιασ 

Διαβοφλευςθσ. 

 

Θ τελικι απόφαςθ τθσ επιτροπισ προδιαγραφϊν πρζπει να διαλαμβάνει, για να είναι νομίμωσ 

αιτιολογθμζνθ, διάλογο των ςυντακτϊν τθσ με τουλάχιςτον τα εξισ ζξι (6) ςτοιχεία :  

1) Το υλικό που τθσ παραδίδεται από το Τμιμα Ρρομθκειϊν. 

2) Τισ εν γζνει διεκνείσ παραδεδεγμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα.  

3) Τισ παραδοχζσ τθσ επιςτιμθσ. 

4) Τθν εμπειρία.  

5) Τυχόν κοινωνικζσ απαιτιςεισ. 

6) Τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ που  προθγικθκε επί του τελικοφ ςχεδίου των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και προτφπων.  

Κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι αποφάςεισ τθσ ΕΡΥ, των οποίων το περιεχόμενο αναρτικθκε ςτον 
επίςθμο ιςτότοπο αυτισ. 
 
Ραρακαλείςκε για τθν ανταπόκριςθ και ςυμμετοχι ςασ ςτθ διαδικαςία τθσ Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ. 
 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ ΓΝ ΥΑΝΙΩΝ 

 

ΜΠΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
Κοινοποίηζη: 

1. Γπαθείο Ππομηθειών  

 
Σςνημμένα (1) :  
 
Τεσνικέρ πποδιαγπαθέρ           

mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
mailto:diavoulefsi@eprocurement.gov.gr
http://www.chaniahospital.gr/
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Α. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΣΖΜΑΣΟ SPECT-CT 
 

ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΤΝΘΔΖ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ύζηεκα γ-camera κε δπλαηόηεηα SPECT-CT ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ζηε βαζηθή 

ηνπ ζύλζεζε ηα παξαθάησ: 
1. Τομογραφικό ςτατϊ 
2. Δφο (2) κεφαλζσ ςε διάταξθ μεταβλθτισ γωνίασ 
3. Τρία (3) ηεφγθ κατευκυντιρων (ζνα (1) ηεφγοσ LEGP, ζνα (1) ηεφγοσ LEHR, ζνα (1) 

ηεφγοσ HEGP) και ζνα (1) ηεφγοσ κατευκυντιρα PIN-HOLE με τθν αντιςτιριξθ. 
4. Εξεταςτικι τράπεηα με εξαρτιματα ςτιριξθσ/τοποκζτθςθσ. 
5. Στακμόσ λιψθσ δεδομζνων. 
6. Στακμόσ επεξεργαςίασ δεδομζνων. 
7. Σφςτθμα ανατομικισ καταγραφισ (CT ≥ 16 τομϊν). 

Σν ζύζηεκα λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο θαηάιιειν γηα ηε δηελέξγεηα θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηαηηθώλ, δπλακηθώλ, νινζσκαηηθώλ θαη 

ηνκνγξαθηθώλ εμεηάζεσλ ππξεληθήο ηαηξηθήο θαη λα είλαη αλαβαζκηδόκελν κε λέεο 

ιεηηνπξγίεο θαη πξνγξάκκαηα. 

 

1. ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΚΟ ΣΑΣΧ (8%) 

Γηάκεηξνο αλνίγκαηνο ≥70 cm 

Οζόλε εκκνλήο (persistence monitor) γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνύο  

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο 

αμηνιόγεζε) 

ύζηεκα απηόκαηεο θαηαγξαθήο 

πεξηγξάκκαηνο εμεηαδνκέλνπ (contouring) 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο 

αμηνιόγεζε) 

ύζηεκα ECG Triggering, γηα ηνλ ζπγρξνληζκό 

ιήςεο κε ηα δεδνκέλα ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο 

ΝΑΙ (Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο 

αμηνιόγεζε) 

2. ΚΔΦΑΛΔ (25%) 

Κεθαιέο Γύν (2) θεθαιέο, νξζνγσλίνπ δηαηνκήο, ζε 

δηάηαμε κεηαβιεηήο γσλίαο 

Κξύζηαιινο Γηαζηάζεηο ≥54x40 cm 

Κξύζηαιινο- Πάρνο 3/8” ή 9,5 mm 

Φσηνπνιιαπιαζηαζηέο, Αξηζκόο/Κεθαιή ≥57 

Φσηνπνιιαπιαζηαζηέο, Γηάκεηξνο  Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

Φεθηαθνί Αληρλεπηέο Να πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε 

Κίλεζε αληρλεπηηθώλ θεθαιώλ Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε 

Πεξηζηξνθή δεύγνπο θεθαιώλ Να αλαθεξζεί, πξνο αμηνιόγεζε 

Έιεγρνο θηλήζεσλ θεθαιώλ κέζσ ρεηξηζηεξίνπ ΝΑΙ (λα πεξηγξαθεί) 

Μεραληζκνί αζθαιείαο -  Emergency switch ΝΑΙ (λα πεξηγξαθεί) 

Σξόπνο αιιαγήο θαηεπζπληήξσλ Να πεξηγξαθεί 

Μεραληζκνί αζθαιείαο - Πξνζηαζία από ΝΑΙ (λα πεξηγξαθεί) 
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ζπγθξνύζεηο 
 

Δίδε Καηεπζπληήξσλ: Έλα δεύγνο LEGP, έλα δεύγνο LEHR, έλα δεύγνο HEGP, PIN HOLE κε 

αληηζηήξημε 
 

Χθέιηκν νξαηό πεδίν (UFOV) ≥53x38 cm 

Δλεξγεηαθό εύξνο Να θαιύπηεη ηνπιάρηζηνλ ην εύξνο από 55 keV 

έσο 511 keV 

Μέγηζηνο ξπζκόο θαηαγξαθήο θξνύζεσλ Να αλαθεξζεί (cps) 

Δγγελήο Υσξηθή Γηαθξηηηθή Ιθαλόηεηα  FWHM, UFOV (mm) 

ζύκθσλα κε NEMA 2007 ή 

λεόηεξν πξνο αμηνιόγεζε 

  FWTM, UFOV (mm) 

ζύκθσλα κε NEMA 2007 ή 

λεόηεξν πξνο αμηνιόγεζε 

Υσξηθή Γηαθξηηηθή Ιθαλόηεηα πζηήκαηνο 

Δμσηεξηθή Υσξηθή Γηαθξηηηθή Ιθαλόηεηα 

(LEAP) 

 FWHM at 10 cm (mm) 

ζύκθσλα κε NEMA 2007 ή 

λεόηεξν πξνο αμηνιόγεζε 

  FWHM at 10 cm (mm) 

ζύκθσλα κε NEMA 2007 ή 

λεόηεξν πξνο αμηνιόγεζε 

Δπαηζζεζία (LEAP) (cpm/κCi)  ≥ 300 cpm/κCi. Να 

αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 

ζύκθσλα κε NEMA 2007 ή 

λεόηεξν πξνο αμηνιόγεζε 

Δγγελήο ελεξγεηαθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

FWHM, 140keV (%) 

 Να αλαθεξζεί πξνο 

αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε 

NEMA 2007 ή λεόηεξν πξνο 

αμηνιόγεζε 

Γξακκηθόηεηα Οινθιεξσηηθή, 

UFOV (%) 

Να αλαθεξζεί πξνο 

αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε 

NEMA 2007 ή λεόηεξν πξνο 

αμηνιόγεζε 

 Γηαθνξηθή, 

UFOV (%) 

Να αλαθεξζεί πξνο 

αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε 

NEMA 2007 ή λεόηεξν πξνο 

αμηνιόγεζε 

Οκνηνγέλεηα Πεδίνπ Οινθιεξσηηθή, 

UFOV (%) 

Να αλαθεξζεί πξνο 

αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε 

NEMA 2007 ή λεόηεξν πξνο 

αμηνιόγεζε 

 Γηαθνξηθή, 

UFOV (%) 

Να αλαθεξζεί πξνο 

αμηνιόγεζε ζύκθσλα κε 

NEMA 2007 ή λεόηεξν πξνο 

αμηνιόγεζε 

 

 

3. ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (5%) 
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Γηαζηάζεηο παιέηαο αζζελνύο 

 

 

>200cm. Να αλαθεξζεί πξνο 

αμηνιόγεζε 

 

Τιηθό 

Υακειήο  

απνξξόθεζεο πιηθό. Να 

αλαθεξζεί αλαιπηηθά πξνο 

αμηνιόγεζε  

Μέγηζην επηηξεπόκελν βάξνο αζζελνύο (kg) >200kg. Να αλαθεξζεί πξνο 

αμηνιόγεζε 

Κηλήζεηο  ηξάπεδαο Γηακήθεο 

δηαδξνκή 

≥190cm 

Καζ’ ύςνο 

δηαδξνκή (από 

ην έδαθνο) 

60-100cm. Να αλαθεξζεί 

πξνο αμηνιόγεζε 

Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο  Μέγηζηε παξακόξθσζε 

εμεηαζηηθήο ηξάπεδαο ≤2mm 

κε αζζελή 90kg 

 

Δμαξηήκαηα ζηήξημεο/ηνπνζέηεζεο 

Να δηαζέηεη head rest 

(θαηάιιειν θαη γηα 

δηελέξγεηα εμεηάζεσλ 

εγθεθάινπ), arm rest, table 

extension, breast prone 

board, ζεη εηδηθώλ 

καμηιαξηώλ 

ππνζηήξημεο/αθηλεηνπνίεζεο 

(π.ρ. παδηαηξηθά εμαξηήκαηα 

αθηλεηνπνίεζεο) 

 

4. ΣΑΘΜΟ ΛΖΦΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ (4%) 

 

Τπνινγηζηηθό ζύζηεκα SPECT-CT 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε 

(γεληά & ηαρύηεηα επεμεξγαζηή, κλήκε RAM, 

κέγεζνο HDD, πεξηθεξεηαθά, κέζα εγγξαθήο, 

ports, θιπ) 

Με επίπεδε νζόλε  ηνπιάρηζηνλ 19’’πςειήο 

δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο 

Μήηξα ςεθηαθήο εηθόλαο (ιήςε, ζέαζε, 

απνζήθεπζε) 
από 64x64 έσο1024X1024 

Δπηινγή ελέξγεηαο Απηόκαηε θαη ρεηξνθίλεηε 

Δπηινγή ελεξγεηαθνύ παξάζπξνπ Απηόκαηε θαη ρεηξνθίλεηε 

Autopeaking NAI 

Αλαιπηέο ύςνπο παικώλ NAI 

Απηόκαηε δηόξζσζε νκνηνγέλεηαο, 

γξακκηθόηεηαο, ελέξγεηαο, COR θ.ιπ 
NAI 

Μεγέζπλζε NAI 
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Πεξηζηξνθή εηθόλαο NAI 

Γηαζπλδεζηκόηεηα Πιήξεο DICOM 3.0 

Γπλαηόηεηα θαζνξηζκνύ αξηζκνύ θάζεσλ θαη 

βεκάησλ ζηηο δπλακηθέο κειέηεο, Πξσηόθνιια 

ιήςεο γηα ζηαηηθέο (planar), δπλακηθέο, 

νινζσκαηηθέο (Whole-Body), SPECT, Gated 

SPECT θιπ.  

NAI 

Πξόγξακκα δηελέξγεηαο ειέγρσλ πνηόηεηαο: 

Οκνηνγέλεηαο Planar θαη SPECT, ελεξγεηαθήο 

θαη γξακκηθήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηαο, θέληξνπ 

πεξηζηξνθήο θαζώο θαη ζύδεπμεο SPECT θαη 

CT ηνκώλ 

NAI 

Πξόγξακκα δηελέξγεηαο εκεξεζίσλ ειέγρσλ 

πνηόηεηαο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο 

ΝΑΙ 

5. ΣΑΘΜΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΗΚΟΝΧΝ & ΓΗΑΓΝΧΖ (15%) 

 

 

 

 

Τπνινγηζηηθό ζύζηεκα SPECT-CT 

 

Να πεξηγξαθεί αλαιπηηθά πξνο αμηνιόγεζε 

(γεληά & ηαρύηεηα επεμεξγαζηή, κλήκε RAM, 

κέγεζνο HDD, πεξηθεξεηαθά, κέζα εγγξαθήο 

ports, θιπ.) 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ λα πεξηιακβάλεη θαη κέζνδν 

ITERATIVE RECONSTRUCTION γηα ηελ 

ηνκνγξαθηθή αλαθαηαζθεπή εηθόλσλ. Θα 

αμηνινγεζεί θαη ε αλαθαηαζθεπαζκέλε ρσξηθή 

δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ζην θέληξν κε Iterative 

reconstruction 

 

Πξνγξάκκαηα επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο 

απεηθόληζεο όισλ ησλ Planar, Γπλακηθώλ, 

Gated SPECT θαη SPECT-CT θιηληθώλ 

εθαξκνγώλ.  
 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ αλαθέξνληαη  π.ρ. γηα: 

Καξδηά: Πξόγξακκα ηνκνγξαθίαο κε Σc-99m 

θαη        Tl-201, Gated SPECT θαη SPECT/CT 

κε δηόξζσζε απνξξόθεζεο, ππνινγηζκό 

θιάζκαηνο εμώζεζεο θαη άιισλ παξακέηξσλ, 

αλάιπζε αηκάησζεο ηνπ κπνθαξδίνπ κε θαη 

ρσξίο δηόξζσζε απνξξόθεζεο ζε θόπσζε θαη 

εξεκία, Bull’s eye παξνπζίαζε, Motion 

correction θιπ. Πξόγξακκα γηα Gated 

ξαδηντζνηνπηθή θνηιηνγξαθία, κε ππνινγηζκό 

θιάζκαηνο εμώζεζεο θαη άιισλ παξακέηξσλ.  

Οζηά: Πξόγξακκα γηα νιόζσκε παξνπζίαζε, 

ζε ζπλδπαζκό κε παξνπζίαζε εληνπηζκέλσλ 

(Spot) ιήςεσλ. Πξόγξακκα παξνπζίαζεο θαη 

 

 

 

 

 

Να πεξηιακβάλνληαη ζηελ βαζηθή ζύλζεζε θαη 

λα πεξηγξαθνύλ αλαιπηηθά.  

Να αλαθεξζνύλ επηπιένλ πξνγξάκκαηα, αλ 

δηαηίζεληαη ζηε βαζηθή ζύλζεζε, πξνο 

αμηνιόγεζε. 

Να αλαθεξζνύλ όια ηα επηπιένλ 

πξνζθεξόκελα πξνο επηινγή πξνγξάκκαηα. 
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επεμεξγαζίαο ηνκνγξαθηθώλ (SPECT θαη 

SPECT/CT) κειεηώλ.  

Νεθξά: Πξόγξακκα γηα ζηαηηθέο κειέηεο 

DMSA κε ππνινγηζκό ηεο % λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη πξόγξακκα γηα δπλακηθέο 

κειέηεο DTPA/MAG3, κε ππνινγηζκό ηεο % 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πνζνηηθέο κεηξήζεηο 

GFR θαη ERPF.  

Πλεύκνλεο: Πξόγξακκα παξνπζίαζεο 

αηκάησζεο θαη αεξηζκνύ πλεπκόλσλ, κε 

ηκεκαηηθή αλάιπζε.  

Παξαζπξενεηδείο: πξόγξακκα γηα αθαηξεηηθό 

ζπηλζεξνγξάθεκα θαζώο θαη κειέηεο δύν 

θάζεσλ.  

Δγθέθαιν: Πξόγξακκα γηα κειέηεο αηκάησζεο 

εγθεθάινπ, κε πνζνηηθνπνίεζε. Πξόγξακκα γηα 

κειέηεο βαζηθώλ γαγγιίσλ (π.ρ. DAT θ.ι.π.), κε 

πνζνηηθνπνίεζε.  

Ογθνινγηθέο Μειέηεο ή Μειέηεο Φιεγκνλώλ:  

Πξόγξακκα γηα νιόζσκε παξνπζίαζε, ζε 

ζπλδπαζκό κε παξνπζίαζε εληνπηζκέλσλ 

ιήςεσλ. Πξόγξακκα παξνπζίαζεο θαη 

επεμεξγαζίαο ηνκνγξαθηθώλ (SPECT θαη 

SPECT/CT) κειεηώλ. 

Πεπηηθό: Πξόγξακκα επεμεξγαζίαο θαη ηειηθήο 

απεηθόληζεο δπλακηθήο κειέηεο θηλεηηθόηεηαο 

νηζνθάγνπ, γαζηξηθήο θέλσζεο, αηκνξξαγίαο, 

επαηνρνιεθόξσλ θ.ι.π.).  

 

Γπλαηόηεηα κεηαθνξάο εηθόλσλ από άιια 

ςεθηαθά απεηθνληζηηθά ζπζηήκαηα 

Να πξνζθεξζεί ζηε βαζηθή ζύλζεζε θαη λα 

πεξηγξαθεί 

Πξόγξακκα ππέξζεζεο εηθόλσλ (fusion) από 

CT, MRI, PET/CT θ.ι.π. 

Να πξνζθεξζεί ζηε βαζηθή ζύλζεζε θαη λα 

πεξηγξαθεί 

Γηαζπλδεζηκόηεηα Πιήξεο DICOM 3.0 

Φνξεηόο ππνινγηζηήο κε επεμεξγαζηή 

ηνπιάρηζηνλ 2.4GHz ή θαιύηεξν θαη δίζθν SSD 

> 256GB κε εγθαηεζηεκέλα Windows 10 θαη 

Office θαζώο θαη ινγηζκηθό πξόγξακκα 

ππνινγηζκνύ απνξξνθνύκελεο δόζεο νξγάλσλ 

από ρνξεγνύκελε πνζόηεηα ξαδηνθαξκάθνπ 

(internal dosimetry software) 

 

 

 

 

NAI 

6. ΤΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ – διαγνωζηικό CT (10%) 
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ύζηεκα αλαηνκηθήο θαηαγξαθήο (CT ≥16 

ηνκώλ), γηα ηε δηόξζσζε ηεο απνξξόθεζεο ηεο 

αθηηλνβνιίαο, απνηεινύκελν από αθηηλνινγηθή 

ιπρλία & ζύζηεκα αληρλεπηώλ 
 

Να δηαζέηεη ηερλνινγία ultra-low dose (Να 

δνζνύλ πξνο αμηνιόγεζε ηα mA) θαηάιιειε γηα 

follow-up αζζελώλ.  

 

Να δηαηεζεί πιήξεο ινγηζκηθό ζύληεμεο 

εηθόλσλ SPECT/CΣ θαη αλακνξθνπνίεζεο 

εηθόλσλ (MPR, MIP, 3D), θαζώο επίζεο 

πξνγξάκκαηα 

αθαίξεζεο κεηαιιηθώλ εκθπηεπκάησλ. Θα 

αμηνινγεζεί ζεηηθά εάλ πξνζθεξζνύλ επηπιένλ 

πξνγξάκκαηα.  

Να κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλεμάξηεηα από 

ην SPECT σο δηαγλσζηηθό CT. 
 

 

 

 

 

 

ΝΑΙ κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

 

Να δνζνύλ πξνο αμηνιόγεζε νη δείθηεο  CTDI 

θαη ην DLP γηα δηακέηξνπο νκνησκάησλ 16 θαη 

32cm 

Χθέιηκε δηάκεηξνο ηνπ GANTRY (cm) ≥ 70 

Θεξκνρσξεηηθόηεηα ιπρλίαο ≥ 2 MHU 

Μέγηζηε ηζρύο γελλήηξηαο 
 

≥ 24 KW 

Δύξνο KVp Σνπιάρηζηνλ 80-140 

Μέγηζηε ηηκή έληαζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

αλόδνπ (mA) 

 

≥ 200 

Διάρηζην κέγεζνο εμεηαζηηθνύ πεδίνπ (mm) 500 

Διάρηζηνο ρξόλνο πιήξνπο πεξηέιημεο 360 

κνηξώλ (s) 
≤ 1 

Διάρηζην κήθνο ζάξσζεο CT (cm) 150 

Διάρηζην πάρνο ηνκήο ≤ 1mm 

Δύξνο ηηκήο pitch 0.75-1.5 

Μέγηζηε ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα 

Να αλαθεξζεί πξνο αμηνιόγεζε 
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7. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ (3%) 

Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε 

Σν πξνζθεξόκελν ζύζηεκα ζα πξέπεη 

απαξαίηεηα λα ζπλνδεύεηαη από δηθό ηνπ 

ειεθηξηθό πίλαθα, ν νπνίνο ζα εγθαηαζηαζεί 

από ηελ πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γ.Ν.Υ.. Δίλαη 

απαξαίηεην ην ζύζηεκα λα πξνζθέξεηαη κε 

όια ηα θαιώδηα ζύλδεζεο θαη ηα ινηπά 

εμαξηήκαηα, έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκν πξνο 

ρξήζε, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε αγνξά επηπιένλ 

εμαξηεκάησλ. 

Κιηκαηηζκόο/ αεξηζκόο 

Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία είλαη απαξαίηεην λα 

αλαιάβεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο απαηηνύκελεο 

θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο γηα ηελ αζθαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθεξόκελνπ ζπζηήκαηνο 

ύζηεκα αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρύνο (UPS) 

H πξνκεζεύηξηα εηαηξεία είλαη απαξαίηεην λα 

αλαιάβεη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκβαηόηεηαο 

ππάξρνληνο UPS κε ην πξνζθεξόκελν 

ζύζηεκα γηα ηελ απξόζθνπηε παξνρή 

ειεθηξηθήο ηζρύνο ή δηαθνξεηηθά είλαη 

απαξαίηεην λα πξνζθέξεη ζπκβαηή κε ην 

πξνζθεξόκελν ζύζηεκα κνλάδα UPS 

Δγρπηήο δηπινύ απινύ 

Η κνλάδα ηνπ εγρπηή πνπ ζα πξνζθεξζεί λα 

είλαη εηδηθά γηα πνιπηνκηθό Αμνληθό 

Σνκνγξάθν, λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο 

θαη παξαγσγήο θαη λα δέρεηαη αλαιώζηκα θαη 

άιισλ θαηαζθεπαζηώλ. Να πεξηγξαθεί 

αλαιπηηθά ην ζύζηεκα. 

Οκνηώκαηα πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

Να πξνζθεξζνύλ όια ηα νκνηώκαηα ηνπ 

πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο βαζκνλόκεζεο ηεο 

εηθόλαο ηνπ Αμνληθνύ Σνκνγξάθνπ θαη ηεο 

SPECT camera. Οκνίσκα πνηνηηθνύ ειέγρνπ 

ζύληεμεο εηθόλαο SPECT θαη αμνληθήο 

ηνκνγξαθίαο. 

Bar phantom. Βάζε ζπκκεηξηθήο ηνπνζέηεζεο 

ηεο flood source Co-57. 

ύζηεκα εθηύπσζεο έγρξσκσλ εηθόλσλ 

(printer) 
Απαξαίηεην κε πνηλή απνθιεηζκνύ 
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Β.   ΟΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΡΗΕΣΙΑΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να διενεργήςει αυτοψία για την καταλληλότητα του 

χϊρου πριν την υποβολή τησ πρόταςησ, να απεγκαταςτήςει το παλιό μηχάνημα, να 

εκτελζςει πλήρωσ την εγκατάςταςη του νζου μηχανήματοσ και να το παραδϊςει ςε 

λειτουργία, με δικό του ειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο προςωπικό και δικι του 

ολοκλθρωτικά ευκφνθ, ςφμφωνα με τουσ τεχνικοφσ & επιςτθμονικοφσ κανόνεσ, τουσ 

κανονιςμοφσ του ελλθνικοφ κράτουσ, με τισ οδθγίεσ και τα ςχζδια του καταςκευαςτικοφ 

οίκου και τζλοσ τισ οδθγίεσ των αρμοδίων υπθρεςιϊν του φορζα, ςτο χϊρο που διακζτει. Ο 

προμθκευτισ υποχρεοφται να χρθςιμοποιιςει αποδεδειγμζνα το εξειδικευμζνο προςωπικό 

το οποίο περιλαμβάνεται ςτα δικαιολογθτικά τθσ προςφοράσ, το δε Νοςοκομείο οφείλει να 

ελζγξει τθ ςχετικι ςυμμόρφωςθ, ϊςτε να διαςφαλιςκοφν τα ςυμφζροντα του Δθμοςίου. 

1.2. Θ παράδοςθ-παραλαβι του μθχανιματοσ (οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι) κα γίνει, με 

τθν εγκατάςταςθ και ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, ωσ ειδικότερα ορίηεται από τθν 

ςχετικι κείμενθ νομοκεςία. Οι περιγραφόμενεσ ςτθ ςφμβαςθ δυνατότθτεσ του 

μθχανιματοσ κα ελεγχκοφν ςε κάκε περίπτωςθ με τα απαιτοφμενα εργαλεία και όργανα 

μετριςεων και ελζγχου, πάντοτε δε κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και όπου αυτό δεν είναι 

δυνατό ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, με τθν διαδικαςία των εξετάςεων ςε αςκενείσ (αφορά 

τθν διαδικαςία οριςτικισ παραλαβισ). 

1.3. Το υπό προμικεια μθχάνθμα, κακϊσ και όλα τα είδθ και υλικά, που κα προςκομίςει ο 

προμθκευτισ ςτο Νοςοκομείο για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του μθχανιματοσ, 

πρζπει να είναι καινοφρια, αμεταχείριςτα, χωρίσ ελαττϊματα και να ικανοποιοφν όλουσ 

τουσ όρουσ ςφμβαςθσ, που κακορίηουν τον τφπο, τθν κατθγορία και τα υπόλοιπα 

χαρακτθριςτικά του. Επίςθσ ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνοσ με EN ISO 

13485:16 και το προςφερόμενο είδοσ να φζρει πιςτοποιθτικό CE. Να κατατεκοφν τα 

απαραίτθτα πιςτοποιθτικά. 

 

1.4. Ο προμθκευτισ υποχρεϊνεται να δϊςει οποιαδιποτε ςτοιχεία προζλευςθσ των υλικϊν 

ικελε ηθτιςει ο φορζασ για διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ και των χαρακτθριςτικϊν τουσ. 

 

1.5. Ο φορζασ διατθρεί το δικαίωμα να ελζγχει κάκε προςκομιηόμενο υλικό και ο 

προμθκευτισ υποχρεϊνεται να υπακοφςει ςε οποιεςδιποτε εντολζσ των αρμοδίων 
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υπθρεςιϊν του, για υλικό το οποίο δεν εκπλθρϊνει τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ, που 

αναφζρονται ςτθν ποιότθτα και τα χαρακτθριςτικά του. 

 

1.6. Στθν προςφορά να αναφερκοφν παρόμοια μθχανιματα που ζχουν εγκαταςτακεί και 

λειτουργοφν ςε ελλθνικά Νοςοκομεία, κλινικζσ κλπ., με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτα δθμόςια 

Νοςοκομεία, κακϊσ και ςτοιχεία επικοινωνίασ αυτϊν. Προσ χωρίσ ποινι αποκλειςμοφ.   

 

1.7.  Όιεο νη εξγαζίεο, ηα πιηθά θαζώο θαη νη ζσξαθίζεηο γηα ηελ δηακόξθσζε 

ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε 

αθηηλνπξνζηαζίαο ησλ αθηηλνθπζηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη βαξύλνπλ ην 

Ννζνθνκείν. Ο ρώξνο εγθαηάζηαζεο βξίζθεηαη ζην ηζόγεην, ζην ηκήκα 

Ππξεληθήο Ιαηξηθήο. 

 

2. ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ, ΣΥΝΤΘΘΣΕΩΣ, 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΛΡ. 

 

2.1. Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποχρεωτικά πρζπει να διακζτουν ςφςτθμα ποιότθτασ  EN ΙSO 

9001:2015, EN ISO 13485:16 με πεδίο πιςτοποίθςθσ τθν διακίνθςθ ιατροτεχνολογικϊν 

προϊόντων, και όςον αφορά τθν τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων το EN 

ISO 13485:16, με πιςτοποιθτικό επίςθμου οργανιςμοφ πιςτοποίθςθσ, το οποίο και 

κατατίκεται με τθν προςφορά κακϊσ και πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ με τθν 

ΔΥ8δ/Γ.Ρ.οικ./1348/2004(ΦΕΚ32Β/16-1-2004) - Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ 

πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων. 

Επίςθσ να διακζτει Βεβαίωςθ Συμμετοχισ ςε Εγκεκριμζνο Σφςτθμα Εναλλακτικισ 

Διαχείριςθσ ΑΘΘΕ (ςφμφωνα με το Ν. 2939/2001 και το Ρ.Δ. 117/2004 και 15/2006). 

 

2.2. ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΘΘΣΘ 

 

2.2.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να διακζτει ςτθν Ελλάδα μόνιμα κατάλλθλα 

εκπαιδευμζνο προςωπικό για τθ ςυντιρθςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων. Θ ςφνκεςθ του 

ςυνεργείου ςυντιρθςθσ, κακϊσ και τα τυπικά κλπ προςόντα των απαςχολοφμενων να 

αναφερκοφν αναλυτικά ςτθν προςφορά, όπωσ και τα αντίςτοιχα διακριβωμζνα όργανα. 

 



13 

 

2.2.2. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να εγγυθκεί τθν καλι λειτουργία του μθχανιματοσ για 

τρία (3) τουλάχιςτον χρόνια από τθν οριςτικι παραλαβι του κατά τουσ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ωσ και τθν εξαςφάλιςθ διάκεςθσ ανταλλακτικϊν 

για δζκα τουλάχιςτον (10) ζτθ, με ζγγραφθ επιβεβαίωςθ. Κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ το 

Νοςοκομείο δεν κα ευκφνεται για καμία βλάβθ του όλου μθχανιματοσ προερχόμενθ από 

τθ ςυνικθ και ορκι χριςθ του και δεν κα επιβαρφνεται με κανζνα ποςό για τα εργατικά, 

ανταλλακτικά, υλικά κλπ. 

 

2.2.3. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να επιλφει οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει εντόσ 24 

ωρϊν από τθν γνωςτοποίθςι τθσ. Επίςθσ, ο ςυνολικόσ χρόνοσ που το μθχάνθμα τίκεται 

εκτόσ λειτουργίασ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τισ 15 θμζρεσ κατά ζτοσ. 

 

2.2.4.Να δηαζέηεη όιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκό γηα απνκαθξπζκέλε ππνζηήξημε 

κέζσ αζθαινύο δηαδηθηπαθήο ζύλδεζεο (internet remote support). Να δνζεί πιήξεο 

ηεθκεξίσζε. 

 

2.2.5. Κατά τθν υπογραφι του πρωτοκόλλου παραλαβισ ςε κατάςταςθ λειτουργίασ ο 

προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδϊςει: Ρλιρθ ςειρά τευχϊν (εισ διπλοφν) με οδθγίεσ 

ςυντιρθςθσ και επιςκευισ (SERVICE MANUALS) ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ 

και όλα τα ςχεδιαγράμματα των επιμζρουσ τμθμάτων του μθχανιματοσ. Επίςθσ να δοκεί 

εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ (κωδικοί πρόςβαςθσ, κάρτα, κλπ) ςτο τμιμα ΒΙΤ, κακϊσ και 

αντίγραφο των αναγκαίων βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα. Ρριν 

τθ λιξθ τθσ εγγφθςθσ κα πραγματοποιείται ςυμπλθρωματικι εκπαίδευςθ (χριςτεσ και 

μθχανικοί) εάν αυτό κρίνεται απαραίτθτο από το Νοςοκομείο. 

 

3. ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ – ΡΛΘΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ςυνυποβάλλει, με ποινι αποκλειςμοφ, οπωςδιποτε μετά 

τθσ προςφοράσ του τα παρακάτω: 

 

α. Ρλιρεσ εγχειρίδιο με ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και λειτουργίασ του μθτρικοφ 

καταςκευαςτικοφ οίκου (Operation Manuals) με αναλυτικι περιγραφι των αντίςτοιχων 

πρωτοκόλλων και λειτουργιϊν για όλεσ τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ μεταφραςμζνο 
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οπωςδιποτε ςτθν ελλθνικι γλϊςςα κατά τθν παράδοςθ του μθχανιματοσ, ενϊ ςτθν αρχικι 

προςφορά μπορεί να δοκεί ςτθν αγγλικι και κατά προτίμθςθ και ςτθν ελλθνικι. 

 

β. Ρλιρεσ αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευςθσ για τουσ χριςτεσ όπωσ και για τουσ 

μθχανικοφσ του τμιματοσ βιοϊατρικισ τεχνολογίασ, κακϊσ και αντίγραφο των αναγκαίων 

βοθκθμάτων ι πινάκων, ςτθν ελλθνικι ι αγγλικι γλϊςςα.  

 

4. ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – SERVICE 

 

4.1. Τα ανταλλακτικά, ςυμπεριλαμβανομζνων απεριόριςτου αρικμοφ, με ποινι 

αποκλειςμοφ, μαηί με τα πάςθσ φφςεωσ υλικά, αναλϊςιμα υλικά, ςυντιρθςθσ και 

λειτουργίασ και εργατικά ςτθν προςφερόμενθ ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – 

επιςκευισ των ειδϊν του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ. Εξαιροφνται τα αναλϊςιμα. 

 

4.2. Ο διαγωνιηόμενοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν φπαρξθ αμεταχείριςτων 

ανταλλακτικϊν, αναλωςίμων υλικϊν ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ και κφρια τθ διάκεςθ 

αυτϊν, ωσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ λειτουργία και απόδοςθ 

των ειδϊν του ιατροτεχνολογικοφ είδουσ με τον παρελκόμενο εξοπλιςμό, επί δζκα (10) 

τουλάχιςτον ςυνολικά ζτθ. 

 

4.3. Στον επιμζρουσ φάκελο τεχνικισ προςφοράσ, πζρα από τθ βαςικι ςφνκεςθ του 

προςφερόμενου ιατροτεχνολογικοφ είδουσ κα αναγράφονται οπωςδιποτε ςε λίςτα όλα τα 

απαραίτθτα υλικά για τθ λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των προςφερόμενων ειδϊν. 

5. ΟΟΙ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ – ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

 

5.1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται ςτθν οικονομικι προςφορά να αναφζρει τθν 

ςυγκεκριμζνθ ετιςια τιμι των εξόδων πλιρουσ ςυντιρθςθσ- επιςκευι, οπωςδιποτε με 

ποινι αποκλειςμοφ, μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ (ανεξάρτθτα 

των λοιπϊν όρων εγγφθςθσ κάκε προςφοράσ, οι οποίοι κα αξιολογθκοφν κατά περίπτωςθ).  

 

5.2. Θ προςφερόμενθ αρχικι ετιςια τιμι πλιρουσ ςυντιρθςθσ – επιςκευισ 

ςυμπεριλαμβανομζνων όλων των ανταλλακτικϊν  για το πρϊτο ζτοσ μετά από τθ λιξθ τθσ 

ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ δεκαετίασ 
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από τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ περιόδου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα πρζπει να είναι 

ςυγκεκριμζνθ και μικρότερθ του 6% . 

 

Πλα τα αναφερόμενα χαρακτηριςτικά  ςτισ Ομάδεσ Α και Β πρζπει να βεβαιϊνονται από 

τα επίςημα φυλλάδια του καταςκευαςτικοφ οίκου είτε/και από επίςημεσ  βεβαιϊςεισ 

του καταςκευαςτικοφ οίκου. Επιπλζον να κατατεθεί πλήρεσ και αναλυτικό φφλλο 

ςυμμόρφωςησ με παραπομπζσ. Τα προηγοφμενα επί ποινή αποκλειςμοφ. 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

Ακολουθεί η επηκέξνπο βαξύηεηά ζηελ ηειηθή βαζκνινγία. Όινη νη όξνη είλαη 

απαξάβαηνη, ε εθπιήξσζή ηνπο βαζκνινγείηαη κε 100, ελώ έμηξα δπλαηόηεηεο, 

εγγύεζε θιπ ιακβάλνπλ πξόζζεηε βαζκνινγία. 

 

ΟΜΑΔΑ Α. Βαρφτθτα Βακμολογία 

Α. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ μθχανιματοσ 70 

 
100 - 120 

 
 

 

ΟΜΑΔΑ Β. Βαρφτθτα Επιμζρουσ βακμολογία 

2.2.2. Εγγφθςθ (εργαςία - ανταλλακτικά) 

τουλάχιςτον τριϊν ετϊν 

3 ζτθ 100 

4 ζτθ 110 

5 ζτθ 120 

18 

100 - 120 

5. Προι και κόςτοσ εξόδων ςυντιρθςθσ – 

λειτουργίασ 
7 

Λοιποί όροι 5 

Σφνολο 30 

 

 

ΟΜΑΓΑ 

ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ 

ΤΝΣ. ΒΑΡΤΣ. 
ΣΟΗΥΔΗΑ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΟΜΑΓΑ 

ΚΛΗΜΑΚΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ΑΠΟ– ΜΔΥΡΗ 
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Α’ ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 70% 100 – 120 

Β’ ΟΡΟΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 30% 100 – 120 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ  

 

Η βαζκνιόγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιόγεζεο θπκαίλεηαη από 100 βαζκνύο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνύληαη αθξηβώο όινη νη όξνη ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ, 

απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνύο όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξόηεξεο πξνζθνξάο ζα αθνινπζεζεί ε θαηάηαμε ησλ 

πξνζθνξώλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο ζα πξνθύςεη κε βάζε ηνλ αθόινπζν ηύπν: 

Λ = 
Προζθερθείζα ηιμή    

Σελική βαθμολογία ηεχνικής 

προζθοράς 

Πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη 

ηνλ κηθξόηεξν ιόγν ηεο πξνζθεξζείζαο ηηκήο πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο (ήηνη απηή 

ζηελ νπνία ην Λ είλαη ν κηθξόηεξνο αξηζκόο). 

Σα θξηηήξηα θαη νη αληίζηνηρνη ζπληειεζηέο βαξύηεηαο δίλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο. 

πγθεθξηκέλα: 

ηαζκηζκέλε Βαζκνινγία Πξνζθνξάο = Άζξνηζε ησλ νκάδσλ Α & Β 

(……….ΥΒαζκ Α1….) + (………..Υβαζκ Α2 ) +………. 

Όπνπ βαζκ Α…, βαζκ Α….., βαζκ Β…., βαζκ Β….. : βαζκνινγία επηκέξνπο 

θξηηεξίσλ νκάδαο Α & Β. 

Γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπγθξηηηθήο ηηκήο ζα ιεθζεί ππόςε ε Σηκή Πξνζθνξάο όπσο 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ Πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. 

 

 


		2021-04-05T15:02:59+0300




